Zápisnica
zo slávnostného zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
16.12.2014

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Pavel Ščasný, Jaroslav Šulák
Zapisovateľka: Jana Moravcová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenie o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ
3. Zloženie sľubu starostu obce
4. Zlozenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie starostu obce
6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude zvolávať a viesť OZ
7. Návrh na zriadenie obecnej rady a komisií
8. Určenie platu starostu obce
9. Rôzne
10. Záver

Ad. 1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Určil zapisovateľku zápisnice p. Moravcovú ,
a overovateľov zápisnice Pavla Ščasného a Jaroslava Šuláka. Odovzdal slovo Ing. Lýdii
Hlavatej, predsedníčke miestnej volebnej komisie.

Ad. 2/
Ing. Hlavatá oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb. Prečítala sľub
starostu obce
Ad. 3/
Novozvolený starosta obce svojim podpisom zložil sľub starostu obce- tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdal starostovi poverenie
a ten sa ujal vedenia prvého zasadania obecného zastupiteľstva v novom volebnom období.
Ad .4/
Poslanci svojim podpisom zložili predpísaný sľub- tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom poverovaciu
listinu.

-2Ad. 5/
Zvolený starosta obce Štefan Kovaľ
poprial všetkým prítomným veľa osobných
a pracovných úspechov do ďalšieho volebného obdobia a hlavne veľa trpezlivosti pri riešení
obecných problémov. Zároveň sa poďakoval odchádzajúcim poslancom Ing. Ľudovítovi
Dubovskému, Ing. Pavlovi Hollému a p. Petrovi Holekovi za ich prácu počas
predchádzajúceho volebného obdobia.
Ad.6/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ.
Starosta vysvetlil prítomným podstatu tohto poverenia. Ak bude starosta obce neprítomný
napr. pre chorobu alebo bude odcestovaný alebo nebude riešiť závažné problémy, poverený
poslanec OZ zvoláva a vedie obecné zastupiteľstvo. Starosta navrhol Ing. .Hincu, ktorý bude
počas jeho neprítomnosti zvolávať a viesť OZ. Poslanci s návrhom súhlasili.
Ad. 7/
Starosta informoval prítomných, že nie je podmienka zriadiť obecnú radu. Komisie , ako
poradný orgán, ak budú potrebné, môže obecné zastupiteľstvo zriadiť a ich členov zvoliť aj
počas volebného obdobia. Obecné zastupiteľstvo nezriadilo obecnú radu ani komisie.
Ad. 8/
Starosta odovzdal slovo p. Moravcovej, ktorá vysvetlila poslancom za akých podmienok sa
určuje plat starostovi obce.
Starostovi obce patrí základný plat podľa zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Ten sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve
SR, ktorú uverejňuje ŠÚ SR vždy k 31. marcu v roku a násobí sa platovou skupinou , ktorá je
určená počtom obyvateľov - §4 zákona 253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov. Pre
našu obec platí 2.platová skupina s násobok 1,65 (od 501 do 1000 obyvateľov). Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Poslanci navrhli starostovi plat
v sume 1450,00 € čo je zvýšenie o 6,61 %.
Ad.9- Rôzne
- Ing. Hollý poprial starostovi a poslancom OZ veľa úspechov v ich nasledujúcej práce
k blahoželaniu sa pripojil Peter Holek.
- Starosta informoval poslancov o nasledujúcich podujatiach
Ad.10
Po prijatých uzneseniach sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ
ukončil.

Overovatelia:
Pavel Ščasný

.................................................................

Jaroslav Šulák

..................................................................

U z n e s n i e 5/2014
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 16.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí
A- berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Štefan Kovaľ zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
- Mgr. Daniela Borovská
- Ing. Vít Hinca
- Helena Jarábková
- Martina Jarábková
- Andrej Šarmír
- Pavel Ščasný
- Jaroslav Šulák
C. Poveruje:
Ing. Víta Hincu, ako poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné
zastupiteľstvo v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta
a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
Za : 6 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Proti: 0 poslancov
E. určuje:
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný plat starostu obce
podľa § 3 daného zákona zvýšený o 6,61% t.j.1450,00 €
Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

Štefan Kovaľ
starosta obce

